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بيت التمويل الخليجي يصمم »مدينة التنمية االقتصادية« في الهند

قام حاكم والية مهاراشترا الهندية أشوك 
ش���افان بإطالق مشروع املدينة االقتصادية 
رسميا، وهو مش���روع صممه بيت التمويل 
اخلليجي وذلك في حفل كبير عقد في الهند 
حيث ميتد املشروع على مساحة تزيد على 1750 
فدانا من األراضي املمتازة خارج مدينة مومباي، 
وسيكون املشروع من أكبر املشاريع التطويرية 
املتكاملة املدعومة باالستثمارات اخلارجية، 
كما يتمتع املشروع بأكثر املكونات احليوية 

والتقنية تقدما في املشاريع الهندية.

عناصر المشروع

وتهدف رؤية مش���روع منطقة التطوير 
االقتص���ادي لبيت التموي���ل اخلليجي إلى 
التجارية  املتطلب���ات  املس���اهمة في تلبية 
واالجتماعي���ة املتنامية ملدينة مومباي التي 
تعتبر املركز املالي والتجاري في الهند، وذلك 
بتطوير مجموعة هامة من مش���اريع البنية 
التحتية التجارية والسكنية والترفيهية التي 
تتمتع بأرقى املعايير العاملية. ونظرا لوجود 
املش���روع بالقرب من مطار مدينة مومباي 
اجلديد، يهدف املشروع للمساهمة في خفض 
الضغط واالزدحام على مدينة مومباي. وعند 
استكمال هذا املشروع الذي يشمل 3 عناصر 
رئيسية هي مدينة الطاقة، ومدينة التقنيات 
واالتصال واملدينة الترفيهية، سيحتوي أيضا 
على مرافق سكنية بإمكانها احتواء 140 ألف 
مقيم كما سيوفر فرصا مباشرة للعمل ألكثر 
من 250 ألف شخص وفرص عمل غير مباشرة 

حلوالي 750 ألف شخصا.

إطالق أعمال المشروع

وقام حاكم والية مهاراشترا أشوك شافان 
بإطالق أعمال البنية التحتية للمشروع رسميا 
إلى جان����ب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
اخلليجي عصام جناحي وعدد من املساهمني 
وذلك خالل حفل رسمي كبير حضره من حكومة 
مهاراشترا: نرايات رين، وزير اإليرادات، راجندرا 
داردا، وزير الصناعات، سونيل تاتكير، وزير 

احلرس )رايغاد( والشؤون املالية والتخطيط، 
جي بي دانغ، األمني األول في حكومة مهاراشترا، 
اي إم خ����ان األم����ني األول للصناعات والطاقة 
والعمل، تي سي بنجامني، األمني األول للتطوير 
املدني، وم����ن هيئة التنمية MMRDA راتناكار 
غيكواد، املفوض املعني للمتروبولية، إي في آر 
سارينيفاس، مساعد املفوض املعني للمتروبولية، 
إس إس ساندو، مفوض الشعبة ملنطقة كونتان، 
إس أو سوناون، احملصل ملنطقة راغاد باإلضافة 
إلى عدد من مندوبي اإلعالم وضيوف رفيعي 

املستوى.
وصرح أش����وك ش����افان في كلمة وجهها 
للحضور خالل هذه املناس����بة بالقول: »نحن 
نرحب بهذه املبادرة من بيت التمويل اخلليجي 
ولدينا كل الثقة مبساهمة املشروع في توفير 
فرص العمل بنسبة كبيرة وتطوير بنية حتتية 
ذات طراز عاملي في مدينة مومباي. وستعزز 
منطق����ة التطوير االقتص����ادي لبيت التمويل 
اخلليجي من مدينة مومباي ووالية مهاراشترا 
كمركز جتاري وعاملي رائد وكواحدة من أكثر 

الوجهات جذبا لالستثمارات في البالد«.

شكر وتقدير

وألقى رئيس مجلس اإلدارة لبيت التمويل 
اخلليجي عصام جناحي كلمة شكر إلى سعادة 
رئيس وزراء والية مهاراشترا وفريقه لدعمهم 
املستمر للبنك وكان مضمونها قوله: »يسعدني 
أن أتخذ هذه املناس����بة لتقدمي جزيل الش����كر 
واالمتنان حلكومة والية مهاراشترا، وخاصة 

رئيس الوزراء أشوك شافان لدعمه املتواصل 
للمشروع كوزير القطاعات الصناعية ومن ثم 
في منصبه احلالي كحاك����م للوالية. وقد كان 
لدعمهم كل األهمية في تقدم املشروع ومباشرة 
أعم����ال البنية التحتي����ة والتطوير والتي من 

املتوقع استكمالها خالل 30 شهرا«.
وأضاف جناحي »أود أن أقدم جزيل الشكر إلى 
شركائنا ومجموعة Valuable Group ومجموعة 
DAR Capital Group لدورهم الفاعل وتعاونهم 

معنا في طرح احدى أكبر املشاريع الطموحة 
التي أسسها بيت التمويل اخلليجي«.

أهمية المشروع

وفي شأن اختيار موقع املشروع في والية 
مهاراشترا، علق جناحي بالقول: »ساهم النمو 
القوي الذي شهدته هذه املنطقة في خفض تأثير 
األزمة االقتصادية عليها وفي استمرار التقدم. 
وأثبتت والية مهاراشترا كونها وجهة مثالية 

لالستثمار والتجارة في البالد إذ ساهمت الهيئات 
احلكومية بدعم عمليات االستثمار والتجارة 
ويهدف بيت التمويل اخلليجي من خالل مشروع 
مدينة التنمية االقتصادية لالستفادة من الفرص 
اجلاذبة ف����ي قطاعات البنية التحتية والطاقة 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«. أما بالنسبة 
إلى عناصر املش����روع، وضح جناحي بالقول: 
»ستمثل مدينة الطاقة مركزا ألعمال قطاع الطاقة 
يشمل جميع املكونات الضرورية خلدمة قطاعات 

الطاقة النفطية واملتجددة في الهند، وسيشمل 
 MITTIC عنصر التقنيات واالتصاالت واملسمى
حديقة شاملة ومركزة للمكاتب التكنولوجية 
التي تخ����دم املتطلبات اخلاصة بهذا القطاع«. 
هذا وقام بيت التمويل اخلليجي باالس����تعانة 
بخدمات استشارية عاملية رائدة للمشروع ومن 
أهمهم شركة HOK الكندية للتخطيط الرئيسي، 
وشركة Halcrow من اململكة املتحدة ملتطلبات 
الكهرباء، وشركة Frischmann Prabhu للتصميم 
الكندية   SENES املفصل للمشروع، وش����ركة
 Monarch Surveyors لالستشارات البيئية، وشركة
للمسح الدقيق على منطقة املشروع، وشركة 
Jones Lang Lasalle Meghraj لدراسة اجلدوى 
االقتصادية والتقنية وش����ركة CBRE لدراسة 

اجلدوى االقتصادية الكلية للمشروع.

نمو سريع

يذكر أن بيت التمويل اخلليجي تأسس في 
عام 1999 وقد شهد منوا سريعا ليصبح البنك 
االستثماري اإلسالمي الرائد في منطقة الشرق 
األوسط من حيث منتجاته املتميزة واملبتكرة. 
وقد ركز البنك تاريخيا بطرح وتنفيذ مبادرات 
ومشروعات ناجحة في قطاع البنية التحتية 
االقتصادية ذات القيمة العالية. باإلضافة إلى 
ذلك، قدم البنك طيفا متنوعا من املنتجات مقرونة 
مببادرات في قطاعات رأس املال املغامر، واألسهم 
اخلاصة، وإدارة األصول الى جانب تأسيس عدد 
من املؤسسات املالية اإلسالمية.  وقد مت إدراج 
أسهم بيت التمويل اخلليجي في سوق البحرين 
لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، 
س����وق دبي املالي، كما شهد العام 2007 إدراج 
أسهم البنك في بورصة لندن لألوراق املالية. 
وقد طور البنك منوذج أنشطته في العام املاضي 
مستندا الى رؤية مستقبلية تهدف الى حتقيق 
مكانة عاملية كأفضل بنك إسالمي استثماري. 
وفي ظل الهيكل التنظيمي اجلديد سيعمل بيت 
التمويل اخلليجي من خالل نشاطني أساسيني 
وهما قسم البنية التحتية والعقارات إضافة الى 

قسم األنشطة املصرفية االستثمارية.

جناحي: الوالية وجهة مثالية لالستثمار والشركة تستهدف الفرص الجاذبة في قطاعات البنية التحتية والطاقة واالتصاالت
حاكم والية مهاراشترا يرعى اإلطالق الرسمي للمشروع الذي تبلغ كلفته 10 مليارات دوالر ويشمل إقامة ثالث مدن رئيسية

مرافق سكنية تستوعب 140 ألف مقيم سيوفرها المشروع وسيتيح فرصًا جديدة للعمل تزيد على مليون فرصة

تقع على مساحة 1750 فدانًا من األراضي الممتازة خارج العاصمة مومباي

عصام جناحي وحاكم والية مهاراشترا أشوك شافان


